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Anotace: 

 

Tato práce se zabývá problematikou  intraoseálních vstupů v přednemocniční neodkladné 

péči. 

V teoretické části je souhrn informací o intraoseálních vstupech. Informace o historii, 

anatomickofyziologických předpokladech použití, dále druhy pomůcek používaných  

pro zajištění IO vstupu, indikace a kontraindikace použití a možné komplikace. 

Praktická část zpracovává výzkumné šetření složené ze dvou částí. První část se zabývá 

retrospektivním sběrem informací z výjezdů posádek zdravotnických záchranných služeb 

dvou krajů, při kterých byly použity intraoseální vstupy. Další část se zabývá hodnocením 

dotazníku o zkušenostech a znalostech záchranářů s použitím IO vstupů. 

Klí čová slova: 

Intraoseální vstup, zajištění krevního oběhu, přednemocniční neodkladná péče,



Title: 
 
Ensuring access to the bloodstream through intraosseous cannulation 
 
 
Annotation 
 
This work deals with intraosseous cannulation in prehospital emergency care. 

The theoretical part consists of information about intraosseous inputs. Information on history, 

anatomical -physiological assumptions of using, as well as types of devices used to provide 

IO input, indications and contraindications and possible complications. 

The practical part of the research composed of two parts. The first part deals with the 

retrospective collection of information from emergency medical services crews´ documetation 

from two regions in which were intraosseous inputs used . The next part deals with the 

evaluation questionnaire about the paramedics´experiences and knowledges of  using IO 

inputs. 
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Intraosseous input, ensuring blood circulation, pre-hospital emergency care
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Cíle 
 

1. Zjistit a porovnat četnost využití intraoseálního vstupu pracovníky zdravotnické 

záchranné služby v rámci dvou vybraných krajů. 

2. Zmapovat, jaké pomůcky pro intraoseální aplikaci jsou využívány na vybraných 

zdravotnických záchranných službách. 

3. Zjistit, jaká nejčastější místa volí pracovníci zdravotnické záchranné služby při 

aplikaci intraoseálního vstupu. 

4. Zjistit úroveň znalostí a praktických dovedností pracovníků zdravotnické záchranné 

služby v dané problematice. 
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Úvod 
 
Intraoseální (IO) zajištění je v první řadě určené pro přednemocniční péči. Přestože se většina 

přednemocničních výukových materiálů zaměřuje na pediatrické využití a zrychlení 

vaskulárního přístupu u dětí, tak v mnoha případech, kdy nemůže být zajištěn intravenosní 

(IV) vstup, je potřeba i alternativního zajištění u dospělých. Dle studií se ukázalo, že 

zdravotní personál přednemocniční péče (PNP) je schopen se naučit zajištění IO vstupu 

během jednohodinového standardního tréninku. Bylo dokonce dokázáno, že IO může být 

rychle a úspěšně použita i během transportu do nemocnice. (La Rocco) 

Intraoseální technika zatím není standardní formou aplikace, v některých případech je však 

technikou nejvhodnější. Důležitým předpokladem jsou dostatečné znalosti a dovednosti. 

Výhoda IO aplikace spočívá již v samotné patofyziologii kostí. Kostní dřeň dlouhých kostí je 

totiž bohatě zásobená sítí cév, jež vedou přímo do centrálního řečiště. Léky a roztoky jsou 

tedy schopny proniknout do krevního oběhu během několika vteřin. Další výhodou je, s 

vhodnými pomůckami, rychlé provedení s minimálním kontaktem s krví nemocného. Mezi 

priority v urgentní medicíně patří zajištění kvalitního cévního vstupu kvůli infuzní a 

medikamentózní terapii. V dnešní době je stále nejvyužívanější technikou venepunkce. 

Alternativní možností je punkce a kanylace centrální žíly, která však spadá pouze do 

kompetence lékaře. Intraoseální vstup je cennou a bezpečnou variantou i pro nelékařské 

zdravotnické pracovníky, která může být použita k dočasnému zajištění cévního řečiště v 

PNP, není-li možné použít již zmiňovaný IV vstup. Proto by bylo vhodné tuto techniku více 

vnést do povědomí pracovníkům záchranných služeb a zároveň ji zpřístupnit zvýšenou 

teoretickou průpravou a následným praktickým nácvikem.  (Kecskeméthy, 2010) 

Nevědomost v zavádění intraoseálního vstupu může jak pro pacienta, tak pro záchranáře, 

znamenat nedozírné následky. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl věnovat problematice 

intraoseální aplikace zdravotnickým záchranářem ve svém výzkumu. 
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1. Anatomie kosti 

1.1. Stavba kosti 

Kosti jsou tvořeny kostní tkání dvou forem (Příloha A) a to kostní tkání hutnou (substancia 

compacta) a kostní trámčinou (substancia spongiosa). Substancia compacta zpravidla tvoří 

povrch kostí, zatímco substancia spongiosa je uvnitř. Dlouhé kosti mají tělo duté tvořené 

pláštěm kompaktní kosti. Dutiny dlouhých kostí (cavitas medullaris) obsahují kostní dřeň 

(medulla ossium). Dřeň je měkká tkáň makroskopicky různého vzhledu vyplňující dutiny 

uvnitř kostí a dále všechny prostůrky mezi trámečky spongiózy. (Čihák, 2001) 

Kost trámčitá je tvořena mnohonásobně propojenými trámečky a ploténkami, jejichž povrch 

je překryt periostem a mezi nimi jsou drobné dutinky vyplněné kostní dření. (Grim, 2001) 

Červená kostní dřeň je orgán krvetvorby. Skládá se z prostorové sítě retikulárního vaziva 

protkaného širokými krevními vlásečnicemi. V okách retikulárního vaziva dřeně se nachází 

samotná krvetvorná tkáň. Žlutá kostní dřeň vzniká z dřeně červené postupným pronikáním 

tukových buněk. Během růstu postupně ustává krvetvorba ve dřeni dlouhých kostí v rozsahu 

dřeňové dutiny těl dlouhých kosti. Před narozením je v dutinách dlouhých kostí červená 

kostní dřeň a kloubní konce kostí jsou ještě chrupavčité, ve věku kolem 20 let je však již žlutá 

dřeň v dřeňových dutinách všech dlouhých kostí (s výjimkou proximálního konce těla kosti 

pažní a stehenní). Červená dřeň se dále také udržuje ve spongiose kloubních konců dlouhých 

kostí, krátkých kostí, dále v žebrech, v kostech pánevních, v kosti hrudní a v diploe plochých 

kostí lebečních. Šedá kostní dřeň želatinovitého, průsvitného vzhledu, vzniká ze žluté dřeně 

ztrátou tuku, což je typické pro pozdní věk.  (Čihák, 2001) 

Okostice (periosteum) je vazivový obal kosti. Kryje zevní povrch kosti po celém povrchu, s 

výjimkou míst, kde je kost spojena se svalem nebo s kloubním pouzdrem, a dále mimo 

kloubní konce kosti, jež jsou kryty chrupavkou. Je to tuhá, pevná vazivová vrstva 

nestejnoměrné tloušťky. Periost má dvě vrstvy. Zevní fibrosní  vrstva je tvořena svazky 

kolagenních vláken, které vytvářejí síť na povrchu kosti, a fibroblasty. Kolagenní vlákna šlach 

(Sharpeyova vlákna) pronikají až do kostní matrix a jimi je periost ke kosti fixován. Hlubší 

kambiová vrstva obsahuje vazivové a osteogenní buňky, četné cévy a senzitivní nervy. (Grim, 

2001, Čihák 2001) 
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Cesty průniku cév se označují jako Volkmannovy kanálky. Na vnitřní ploše kosti, mezi kostní 

tkání a kostní dření, je vazivová vrstvička podobná periostu, která se nazývá endosteum. 

Pokrývá také trámečky kostní spongiózy. Endoost má podobnou stavbu a podobné vlastnosti 

jako periost, je však mnohem tenčí a jeho význam pro výživu kosti i pro regeneraci je menší 

než význam periostu. (Čihák, 2001)  

1.2 Cévní zásobení kostí   

1.2.1 Tepny dlouhých kosti 

Tepny pro kosti jsou původem z více zdrojů (viz dále). Dovnitř kosti vnikají řadou kanálků. 

Cévní zásobení dlouhých, krátkých a plochých kosti je odlišné jak polohou, tak počtem a 

původem cév. Jednotlivé části dlouhých kostí mají svůj samostatný zdroj tepének, jež mají 

svůj původ v cévách osifikačních center. (Grim, 2001)  

Do diafýzy vedou arteriae nutriciae, které se po vstupu do kosti dostávají svými větvemi do 

kostní dřeně, kterou vyživují. Částí svých větví se napojují do cév v kostní tkáni, v 

Haversových kanálcích, a tím je jejich řečiště bohatě napojeno na sítě v kostní tkáni, jež 

přijímají cévy hlavně z periostu. Proto ani po ztrátě arteria nutricia nevzniká závažné 

poškození výživy kosti ani dřeně. Periostální cévy jakožto největší množství cév vstupujících 

do kosti jdou z periostu do kosti drobnými Volkmannovými kanálky; v kosti probíhají bez 

ohledu na lamely a napojují se na cévy v Haversových kanálcích, které jsou dále spojeny s 

vlásečnicemi kostní dřeně. Arteriae metaphysariae jsou samostatné silnější cévy vystupující z 

cévních sítí na kloubních pouzdrech. Vstupují do obou konců diafýzy v místě, kde se střední 

sloupcovitý úsek těla kosti rozšiřuje směrem k epifysám. Tento konec diafýzy se nazývá 

metaphysis. Ty mají některé odlišné vlastnosti, založené na samostatném cévním zásobení, 

neboť tyto arterie se větví hluboko ve spongióze a vyživují kostní tkáň i kostní dřeň. Do 

epifys dlouhých kostí vstupují samostatné arterie, arteriae epiphysariae, kterých bývá více. 

Jsou to větve menších cév z nejbližšího okolí, zpravidla z kloubních cévních sítí. (Čihák, 

2001) 

1.2.2 Žíly kosti 

Žíly probíhají většinou podél tepen nebo pronikají samostatnými otvory v kosti. 

Samostatnými otvory se otvírají silné žilní kanály například v tělech obratlů a v diploe 

plochých kostí lebky. (Grim, 2001)  
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Dřeňová dutina dlouhých kostí funguje jako nekolabující žíla. Krev proudí žilními spojkami 

dřeně do centrálního žilního kanálu a odtud přes nutriční žíly do centrálního oběhu. Absorpce 

z dřeňové dutiny do krevního řečiště je rychlá. Tibie a femur jsou preferovány, protože 

dřeňová dutina je dobře vyvinutá již v neonatálním věku a končetiny jsou snadno dostupné. 

(King, 2008) 

Krevní průtok uvnitř kosti je relativně konstantní dokonce i v případě šoku. Krevní tlak v 

nitrokostním prostoru je kolem 35/25 mmHg (Miller, 2006) 

 

2. Intraoseální vstup 

Intraoseální vstup je alternativní cesta pro zajištění žilního přístupu. Tato technika je 

především hojně užívána v urgentních podmínkách a v přednemocniční péči. Intraoseální 

přístup je adekvátní k centrálnímu žilnímu přístupu a bylo prokázáno, že léky podané touto 

cestou dosahují obdobných plazmatických koncentrací jako při intravenózním podání. Jedná 

se o ideální alternativu pro aplikaci objemu i léčiv a to díky bohatému cévnímu zásobení 

kostní dřeně drénované přemosťujícími žilami do centrálního žilního řečiště. Jak již bylo 

uvedeno, zavedení je rychlé a snadné a úspěšnost dosahuje podle literárních údajů až 97 %.  

Aplikace je možná na horních i dolních končetinách, ale velice důležité je dodržení 

aseptických podmínek při zavádění. (Píza, 2011) 

2.1 Historie IO vstupu 

Podle nepodložených evidencí byl první IO přístup použit již kolem roku 1830, ale první 

vědecká studie o IO přístupu byla provedena roku 1922, kdy C. K. Drinker na Harvardské 

univerzitě objevil oběh ve sternu a navrhoval, že nitrokostní prostor by mohl být považován 

za nekolabující žílu. Experimentálně prokázal, že substance aplikované do kosti jsou rychle 

absorbované do centrálního řečiště. 1940 Dr. Tocantins a jeho kolega prokázali, že stejně jako 

sternum, jsou použitelné i dutiny dlouhých kostí. Tocantins dále publikoval mnoho studií 

případů užití IO infuze, vyvinul praktické techniky užití a navrhl speciální jehly pro IO 

přístup. 1944 britský lékař Hamilton Bailey upozornil na potenciální riziko perforování sterna 

jehlou při výpadku proudu kvůli bombardování a tím poškození srdce. Proto navrhl speciální 

trokar k ochraně srdce. Během druhé světové války byl IO přístup standardně používán 

mediky k zajištění zraněných vojáků. Bohužel se tato úspěšná praxe po válce nedostala do 
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civilního sektoru. Jednou z příčin bylo představení a popularita plastikových IV kanyl. 

(Miller, 2006) 

Americkému pediatrovi Jamesi Orlowskemu je připisováno znovu objevení IO přístupu jako 

alternativy k intravenóznímu zajištění. Po návštěvě v Indii kdy během cholerové epidemie 

sledoval mediky, jak tento přístup používají, publikoval článek, kde obhajoval použití IO u 

dětí. To roznítilo nový zájem o nitrokostní zajištění a v roce 1980 bylo použití IO vstupu 

zavedeno do Guidlins Pediatrick advance life support (PALS). (Wayen, 2006) 

V roce 1988 bylo v PALS doporučeno užití IO u dětí mladších 6 let při obtížně dosažitelném 

IV zajištění. V roce 2000 bylo toto doporučení rozšířeno na děti starší 6 let. Nyní je IO vstup 

považován za standardní alternativu žilního vstupu. (Luck, 2010) 

2.2 Jednotlivé pomůcky pro IO aplikaci 
Intraoseální jehly můžeme rozdělit do několika kategorií. Prvními byly manuální, mezi které 

řadíme Jamshidi, Cook. Modernější jsou poloautomatické pomůcky, mezi které patří BIG a 

FAST. Nyní nejvíce používané je pomůcka EZ-IO, jež patří mezi pomůcky automatické.  

2.2.1 Manuální pomůcky 

Mezi manuální patří dřívější jehly Jamshidi a Cook (Příloha B). Tyto jehly jsou doslova 

vešroubovány do kosti rotačním pohybem za stálého tlaku rukou. Výhodou těchto jehel, 

například pro bojové podmínky, je nízká hmotnost a velikost, dále není potřeba žádných 

baterií a není potřeba se obávat o pohyblivé části. Nevýhodami jsou těžší a nepříjemná 

aplikace a proto pro pacienty velmi nepříjemná.  (Torrey, 2009) 

Další nevýhodou je, že výsledná díra v kosti je asymetrická, což vede k protékání. Tato 

zařízení jsou k dispozici již roky a byla používána hlavně u dětí, jejichž kosti jsou měkčí než 

u dospělých. Jde o modifikované kovové jehly s trokarem bránícím ucpání kostními úlomky 

při inserci. (Miller, 2006) 

Úspěšnost zavedení bývá mezi 76 - 94 % a u dětí pod 3 roky je dokonce ještě větší. Manuální 

jehly mohou být dokonce použity více než jednou na různých místech u stejného pacienta. 

Manuální jehly jsou vhodné pro vpich do sterna, hlavice humeru, distálního radia, distální i 

proximální tibie a femuru. (Luck, 2010) 
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2.2.2 Semiautomatické pomůcky 

Mezi poloautomatická zařízení patří FAST1, Bone injection gun (B.I.G). Jsou považovány za 

poloautomatické, protože jsou nějakým způsobem poháněny a tím umožňují snadnější a méně 

bolestivé vpravení. (Torrey, 2009) 

2.2.2.1 FAST1 

FAST1 (Příloha C) je zařízení k asistenci ručního zavedení tím, že jemně a přímo tlačí jehlu 

do kosti do správné hloubky. Používá se u pacientů starších 12 let. Nejčastější místo vpichu je 

pouze horní část sterna - manubrium. (Torrey, 2009) 

Manubrium je dobře chráněné místo při traumatech i v bojových podmínkách a dovoluje 

přístup pro akutní péči v blízkosti hlavy pacienta. FAST1 je rovněž použitelná při transportu v 

dopravních prostředcích. Další výhodou je bezpečnost pro pacienta i zdravotníky. (Pyng 

medical corp., 2011) 

Úspěšnost zavedení FAST1 u zdravotníků při prvním použití se pohybuje mezi 55 – 94 %. 

Potřebný čas pro úspěšné napojení infuze je mezi 77 až 114 sekundami, což delší časová 

prodleva než u ostatních pomůcek. (Luck, 2010) 

2.2.2.2 B.I.G. 

B.I.G. (Příloha D) byla schválena v roce 2000 pro použití do tibie. Byla vyvinuta v Izraeli a 

používána v tamější armádě. Je to lehké, malé samoobslužné zařízení.(Miller, 2006)  

B.I.G. je dále vhodná pro použití do distální tibie a hlavice humeru, u dětí pouze proximální a 

distální tibie. B.I.G. je automatická, pružinová jehla ve válcovitém pouzdru což umožňuje 

snadné a pohodlné držení. Hloubka průniku se nastaví ještě před použitím. Zařízení držíme 

jednou rukou kolmo na kost a druhou rukou odjistíme bezpečnostní kolíček a tlakem v dlouhé 

ose se uvolní pružina, která vstřelí jehlu do kosti. Po umístění jehly dojde k odpojení a 

vytažení trokaru. Pediatrická verze s jehlou 18G a s hloubkou vpichu 0,5 až 1,5 cm se používá 

u pacientů mladších 12 let.  Jedna studie ukázala úspěšnost 91- 94 % u zdravotníků v 

přednemocniční péči a až 100% úspěšnost lékařů při inserci B.I.G. do proximální tibie, 

distálního radia a kotníku u dospělých pacientů. Nevýhodou tohoto zařízení je možnost 

sklouznutí dozadu, pokud není správně drženo. (Luck, 2010) 

 



17 
 

2.2.3 Automatické pomůcky 

2.2.3.1 EZ-IO 

EZ-IO (Příloha E) je baterií poháněná vrtačka vhodná pro použití u dospělých i dětí. Během 

několika sekund je možné napíchnout proximální humerus, proximální či distální tibii, čímž 

rychle získáme přístup do centrálního řečiště. (Vidacare, 2013) 

EZ-IO jehly jsou opatřeny ryskami v rozestupu 5 milimetrů. Tyto rysky slouží ke správnému 

zvolení velikosti jehly. Za stálého jemného tlaku jehly se kůže protne až na kost. Důležité je 

se ujistit, zda je viditelná minimálně jedna ryska nad místem vpichu. Není-li ryska viditelná, 

nemusí se podařit úspěšné navrtání kosti. Je-li nad kůži dostatečná část jehly, můžeme ji 

snadno navrtat do kosti stisknutím vrtacího tlačítka za stálého tlaku, dokud neucítíme lupnutí, 

které signalizuje proniknutí do dřeňové dutiny. (Vidacare, 2013) 

EZ-IO jehly jsou distribuovány ve 3 velikostech. Růžová pediatrická jehla (15G, délka 

15mm) pro pacienty o hmotnosti 3 - 39kg. Modrá jehla pro dospělé pacienty (15G, 25mm) 

pro pacienty nad 40 kg. A žlutá jehla (15G, 45mm) pro pacienty s velkou vrstvou měkkých 

tkání nad místem vpichu. 

Podle dostupných studií je úspěšnost 94 - 97% s časem potřebným k napojení infuze 4,5 až 10 

sekund. (Luck, 2010) 

Velkou výhodou je výsledná těsnost mezi otvorem v kosti a jehlou, což zabraňuje její 

obtékání. (Miller, 2006) 

Podle více než 25 nezávislých studii u více jak 3000 pacientů nebylo zjištěno vážnějších 

komplikací a infekcí při užití EZ-IO. Pokročilá technologie poskytuje preciznější penetraci 

jehly do kosti než starší IO zařízení. (Vidacare, 2013) 

2.3 Indikace a kontraindikace zavedení IO vstupu 
 

IO přístup je indikován u dospělých, dětí nebo novorozenců v jakékoli klinické situaci, kdy je 

urgentně za potřebí žilní přístup, ale není okamžitě dostupný přes periferní žílu. Mezi tyto 

situace můžeme zařadit resuscitaci, srdeční zástavu, šok, status epileptikus či nemožnost 

žilního přístupu pro popáleniny, otok či obezitu. IO jehla nepředstavuje definitivní terapii, 

spíše je vhodná pro život zachraňující medikaci a tekutiny. IO vstup poskytuje vhodný přístup 
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nejen pro aplikaci léků, glukózy a tekutin, ale i pro krevní deriváty. Často je definitivní IV 

přístup následně dostupný po aplikaci infuze přes IO. IO jehly mohou být na místě ponechány 

po dobu maximálně 72 - 96 hodin. Čím déle ponecháme, tím je větší riziko infekce a 

dislokace. V praxi se jehla odstraňuje tak brzy, jak jen je možné ji nahradit jiným přístupem, 

ideálně během 6-12 hodin. (Eslami, 2011) 

Výzkumy dokázaly, že tekutiny a léky aplikované do nitrokostního prostoru se dostávají do 

centrálního řečiště stejně rychle jako léky a tekutiny aplikované přes centrální katetr a tedy i 

rychleji než léky aplikované přes periferní žilní přístup. Hoff ve své práci uvádí, že čas 

potřebný pro účinek léků podaných pře IO vstup je kolem 1,3 minuty. (Phillips, 2010, Von 

Hoff, 2008) 

N. Gazin ve své práci doporučuje, aby byl u srdeční zástavy u dětí ihned použit IO vstup a u 

dospělých při zástavě po dvou neúspěšných pokusech o IV vstup. Při spontánní srdeční 

aktivitě až po 4 neúspěšných pokusech o IV vstup. (Gazin, 2010) 

Jediná absolutní kontraindikace je zlomenina dlouhé kosti, která by mohla eventuálně být 

použita pro IO přístup. Relativní kontraindikace zahrnují zánětlivé ložisko v kůži nad místem 

vpichu (možnost zanesení infekce do kosti). Dále poranění dolní duté žíly (tekutiny 

aplikované infúzi se musí dostat do centrálního řečiště, proto při tomto poranění je vhodnější 

přístup nad místem poranění). Předchozí pokus do stejné kosti, osteogenesis imperfekta (pro 

vyšší pravděpodobnost fraktury) a  osteopetrosis jsou dalšími relativními kontraindikacemi. 

(Gluckman, 2012)  

I popálenina v místě vpichu, osteopenie a neschopnost vyhmatat místo může kontraindikovat 

použití IO. (Tay, 2011) 

2.4 Technika aplikace 

Získání žilního přístupu je obecně těžší u dětí než dospělých vzhledem k malé velikosti cév a 

nadbytku podkožního tuku, což vede k těžkému vyhmatání a identifikaci žil. To může být 

ještě zkomplikováno šokem, který způsobí centralizaci oběhu a tím snížení prokrvení 

periferního řečiště. Po iniciální bolusové aplikaci tekutin přes intraoseální vstup může dojít k 

naplnění i periferního řečiště a tím zpřístupnění pro periferní či centrální žilní katetr, jež jsou 

vhodnější pro definitivní řešení. (King, 2008) 
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2.4.1 Proximální tibie 

Nejčastějším místem vpichu je proximální tibie - distálně od tuberositas tibie (Příloha F). 

Mezi další časté patří proximální metafýza humeru, distální tibie - proximálně od vnitřního 

kotníku a u dětí calcaneus. Dále je možné použít distální konec radia, distální femur a 

sternum. ( Tay, 2011) 

Nejčastěji doporučovaným přístupem je proximální tibie, protože poskytuje plochý povrch, 

tenkou vrstvu povrchních tkání a snadno identifikovatelné mezníky. Taky je to dostatečně 

vzdálené od dýchacích cest a hrudníku, kde může probíhat resuscitace. Následující postup 

tedy popisuje IO inserci do proximální tibie. (Gluckman, 2012) 

Důležité je vysvětlit proceduru, rizika a výhody pacientovi či doprovodu v nenaléhavých 

případech. 

Pro IO aplikaci, je vhodné si koleno podložit v lehké flexi a vyhmatat si tuberositas tibie 

přímo pod kolenem. Samotné místo vpichu se palpuje přibližně dva prsty distálně od 

tuberositas tibie a lehce mediálně. U dětí je místo vpichu pouze na jeden prst pod tuberositas. 

Místo v pichu je potřeba řádně dezinfikovat a podle možností využít lokální anestetikum, 

zvláště pokud je pacient při vědomí. Pro zajištění se jednou rukou koleno podepře zespodu a 

druhou rukou je pak možno vrtat přes kůži do kosti. Po navrtání se jehla zafixuje, aby nedošlo 

k pohybu z polohy, ve které se nachází po navrtání. Po vytáhnutí trokaru je potřeba aspirovat 

stříkačkou k ověření správného zavedení. Ke snížení bolesti před aplikací infuze se aplikuje 

lokální anestetikum (např. Mesokain). Na závěr se napojí infuzní set a aplikuje infuzní roztok. 

(Tay, 2011) 

Ověření správné inserce je možná třemi způsoby: jehla drží v kosti sama bez další podpory, je 

možná aspirace kostní dřeně po vyjmutí vnitřního trokaru a aplikovaná tekutina by měla jít 

lehce vstříknout proti mírnému odporu bez prosakování kolem jehly. (Larocco, 2007) 

2.4.2 Palpace dalších míst vpichu 
Na distální tibii se ploška pro místo vpichu palpuje  proximálně od vnitřního kotníku. Vpich 

je veden pod úhlem 10-15 stupňů. Distální femur je méně vhodné místo pro těžší vyhmatání a 

větší vrstvu tkání. Dolní končetinu se pokrčí v koleni i kyčli a zevně rotuje, aby došlo k 

povolení svalů. Jehla se vpíchne do přední střední čáry nad zevním epikondylem 1-3 cm nad 

femorálním platem. Pro vyhledání místa na proximálním humeru je vhodné uvést horní 
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končetinu do polohy v addukci s dlaní na břiše, tím se nejvíc zvýrazní velký hrbol, který se 

vyhmatá. Vpich je proveden pod úhlem 90 stupňů přímo do velkého hrbolu (Gluckman, 2012) 

 

2.5 Rizika a komplikace zajištění IO vstupu 

Je několik rizik a možných komplikací IO inserce, ale výhody převyšují tato rizika v potřebě 

rychlého dodání tekutin při nemožnosti IV vstupu, obzvláště u dětí. (Gluckman, 2012) 

Úspěšnost intraoseálního vstupu je mezi 75 - 100% s úspěšným napojením infuze během 30 - 

120 sekund u velké většiny případů. Neschopnost zavést IO jehlu efektivně a správně může 

být způsobená různými příčinami. (Luck, 2010) 

Hrozí infekce jako například osteomyelitida pro špatnou antiseptickou techniku nebo 

ponechání jehly na místě déle než 72 hodin. Dále může dojít k prosakování krve či infuze do 

okolních tkání pro špatnou techniku nebo prolongovanou aplikaci. Jehla může kvůli špatné 

technice či špatnému místu vpichu uhnout. Použitím nepřiměřené síly můžeme způsobit 

zlomeninu kosti či propíchnutí. Pneumothorax, mediastnitis či poranění jiných orgánu hrozí u 

sternální punkce. Ucpání jehly může být způsobeno kostními úlomky. (Tay, 2011) 

Compartment syndrom je dalším rizikem. Pokud dojde k propíchnutí kosti, dostává se 

aplikovaná tekutina místo do žilního systému od lýtka. Pokud toto není včas rozpoznáno, tak 

hromaděním tekutiny může způsobit compatrment syndrom a potencionálně vést až ke ztrátě 

končetiny utlačením tkání tekutinou. Opakované pokusy do stejného místa umožní protékání 

tekutiny předchozími dírkami. 

Extravazace hypertonických nebo leptavých léků (jako bikarbonát sodný, dopamin,…) mohou 

vést k nekróze svalu. (Gluckman, 2012) 

Dle výzkumů uvádí dospělí pacienti, kterým byla IO pomůcka aplikována při vědomí, 

průměrné skóre 4,5 bodů na visuální analogové škále (VAS). (Crowley, 2012) Dle jiných 

výzkumů je bolest vpichu intraoseální jehly odpovídající bolesti při IV kanylaci a výzkumníci 

uvádějí že skoré dle VAS je mezi 2,5 až 3,5 bodů. (Phillips, 2010) 
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3. Legislativní opatření týkající se aplikace intraoseálního vstupu 

V příloze vyhlášky č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické 

dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy 

pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní 

prostředky, se v požadavcích na vybavení vozidel zdravotnické záchranné služby v odstavci 

II. uvádí, že každé auto rychlé lékařské pomoci (RLP) i rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 

musí být vybaveno pomůckami pro intraoseální vstup pro děti a dospělé. (Vyhláška č. 

296/2012 Sb.) 

Podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, může zdravotnický záchranář dle § 17 v rámci přednemocniční neodkladné péče 

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zajišťovat intraoseální vstup. (Vyhláška č. 

55/2011 Sb.) 

Podle doporučení evropské rady dle Guidelines z roku 2010 je při resuscitaci vhodné použití 

IO vstupu při nezajištění IV vstupu do 1 minuty. (Nollan, 2010) 
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4 Výzkumná část 

4.1 Výzkumné otázky 

 

1. Bude využívána intraoseální aplikace na vybraných zdravotnických záchranných 

službách více u dospělých pacientů než u dětí?  

2. Jaká místa jsou pracovníky zdravotnické záchranné služby nejčastěji volena pro 

zavedení intraoseálního vstupu u dospělých a u dětí?  

3. Jaké pomůcky pro intraoseální aplikaci využívají zdravotničtí pracovníci na 

vybraných zdravotnických záchranných službách? 

4. Budou pracovníci zdravotnických záchranných služeb vybraných krajů dostatečně 

informováni v obsluze, manipulaci a aplikaci intraoseálních pomůcek?  

5. Budou projevovat větší obavy z intraoseální aplikace zdravotničtí pracovníci s kratší 

délkou praxe než pracovníci s delší profesní praxí?
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4.2 Metodika výzkumu 
Data pro výzkum k této bakalářské práci byla získána na zdravotnických záchranných 

službách v rozsahu dvou krajů. V celé bakalářské práci není uvedeno, o které dvě 

zdravotnické záchranné služby se jedná. Nicméně s těmito organizacemi bylo podepsáno 

potvrzení o souhlasu s výzkumem v daném zařízení. Výzkumná část byla rozdělena na dvě 

části. 

První část výzkumu probíhala formou retrospektivní studie. Jednalo se o studii záznamů o 

výjezdech ZZS vybraných krajů, zaměřených na využití intraoseálních pomůcek k zajištění 

krevního oběhu v přednemocniční neodkladné péči. Ve spolupráci s vedením ZZS obou krajů 

byly získány informace o jednotlivých výjezdech, u kterých byl IO vstup použit během roku 

2012. Výzkumný vzorek nebyl náhodný. Pro zařazení respondenta do výzkumu byla zvolena 

kritéria (Příloha G), která byla následně porovnávána a zpracována do grafů. 

Druhou částí výzkumu bylo získat informace z řad zdravotnických záchranářů vybraných 

krajů pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníku vlastní tvorby pro splnění cílů této 

práce (Příloha H). Dotazník byl rozdělen do dvou částí. Část vědomostní a část všeobecnou. 

Byly použity různé typy otázek - otevřené, polouzavřené a uzavřené. Nejvíce otázek bylo 

uzavřených, ve kterých měli respondenti na výběr z několika možností a měli vybrat jednu 

možnost. Dále bylo několik otázek polouzavřených, kde respondenti mohli vybrat více 

možností a měli možnost do položky „jiné“ napsat i odpověď, která nebyla uvedena. Dále 

byla použita i otázka otevřená, kterou mohli respondenti sami vyplnit. Celkově dotazník 

obsahoval 18 otázek. Dotazníky byly předány vedoucím pracovníkům záchranných služeb s 

poučením o pravidlech vyplňování - 20 minut na vyplnění a odevzdání do předem připravené 

a označené obálky. Dotazníkový výzkum probíhal od 1. 2. 2013 do 31. 3. 2013. 

Celkem bylo rozdáno 80 dotazníků a z toho jich bylo navráceno 67 (84 %). 40 dotazníku bylo 

rozdáno do kraje A, stejně tak 40 dotazníků do kraje B. Z kraje A se vrátilo 37 dotazníků, z 

kterých byly 3 dotazníky vyřazeny pro neúplné vyplnění části otázek. Bylo tedy hodnoceno 

34 dotazníků za kraj A. Z kraje B bylo vráceno 35 dotazníku a vyřazeny byly dva dotazníky 

pro špatné vyplnění. Ke zpracování tedy zůstalo 33 dotazníků z kraje B.  

Výsledky byly zpracovány do tabulek a následně znázorněny v grafové podobě pomocí 

programu Excel. 
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4.3 Prezentace výsledků 

 

4.3.1 Vyhodnocení získaných dat z výjezdové dokumentace zdravotnických záchranných 
služeb 
Počet užitých IO vstupů 
 

 
Obr. 1 Graf užití IO vstupu 
 

Během roku 2012 byl intraoseální vstup proveden u 86 pacientů ve vybraných krajích. Graf 

(Obr. 1) znázorňuje celkový počet aplikovaných IO vstupů v jednotlivých krajích. V kraji B 

bylo použito o 20 IO vstupů více. 
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Pohlaví pacientů 

 
Obr. 2 Graf pohlaví pacientů 
 

Graf (Obr. 2) uvádí pohlaví pacientu, u kterých byl IO vstup použit. Pohlaví je poměrně 

rovnoměrně zastoupené. Hlavně v kraji B, kde je to téměř půl na půl - 49 % u mužů a 51 % u 

žen. V kraji A byl IO vstup proveden více u mužů (64 %) než u žen (36 %).  
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Věk pacientů 

 

Obr. 3 Graf věk pacientů 
 

V obou dvou krajích byl tento způsob zajištění cévního přístupu převážně využit u pacientů 

starších 20-ti let, jak je patrné z grafu (Obr. 3). V kraji A se jednalo o 88 % pacientů a v kraji 

B o 80 % pacientů. Aplikace u dětí do 5 let byla v obou krajích provedena ojediněle. V kraji 

A pouze 4 případy (12 %) a v kraji B 6 případů (11 %). 
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Místo aplikace IO vstupu 
 

 
Obr. 4 Graf místo aplikace 
 

Místo aplikace IO vstupu nebylo v mnoha případech v dokumentaci uvedeno (Obr. 4). V kraji 

A to bylo v 52 % případů v kraji B v 60 %. Z uvedených míst vstupu (dále 100%) pak 

převládá proximální tibie - v kraji A 94 % uvedených míst aplikace, v kraji B 76 % ze 

zjištěných míst aplikace. V kraji B dále byl použit proximální humerus ve 14 % případů a jiné 

místo vstupu v 10 %. Jiné místo vstupu než tibie a humerus v kraji A bylo užito v 6 % 

případů. Při studiu dokumentace jsem dále zkoumal jako místo vstupu kotník a sternum, které 

nebylo užito ani v jednom případě specifikovaného místa vpich. Mezi jiná místa v pichu tedy 

patří jakékoli jiné místo kromě proximální tibie, proximálního humeru, sterna a kotníku.   
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Indikace užití IO 
 

 
Obr. 5 Graf indikace užití 
 

Graf (Obr. 5) uvádí rozdělení indikací na úrazové a neúrazové. Z celkového počtu případů byl 

IO vstup využit u 21 % případů úrazových v kraji A a u 79 % případů neúrazových. V kraji B 

se jednalo o 28 % úrazových indikací a o 72 % neúrazových. V obou krajích byla převážná 

většina indikací užití IO vstupu z neúrazových příčin. 
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Úrazové indikace užití IO 
 

 
Obr. 6 Graf indikace úrazové 
 

Graf (Obr. 6) znázorňuje jednotlivé úrazové indikace užití IO aplikace. Mezi úrazovými 

indikacemi byly zkoumány jako příčiny fraktury velkých kostí, polytrauma, kraniotrauma, 

popáleniny, pneumothorax. V kraji A byl IO vstup použit  1x u polytraumatu, 1x u 

kraniotraumatu, 2x u popálenin a 3x z jiných úrazových příčin. V Kraji B 1x u fraktury 

velkých kostí, 6x u polytraumat, 1x u kranioraumatu, 4x u popálenin a 3x z jiných příčin.  
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Neúrazové indikace užití IO 
 

 
Obr. 7 Graf indikace neúrazové 
 

Tento graf (Obr. 7), znázorňuje neúrazové stavy, u kterých byl IO vstup použit. V obou krajích 

se IO aplikace provedla nejčastěji během zástavy oběhu, a to v kraji A u 61 % pacientů a v kraji 

B u 50 % pacientů. V kraji A byl IO vstup indikován u 23 % pacientů v bezvědomí nejasné 

etiologie a u 4 % pacientů s podezřením na otravu. V kraji B byl IO vstup indikován u 13 % 

pacientů v bezvědomí nejasné etiologie. U neklasifikovaných indikací byl IO vstup použit 

v kraji A ve 12 % případů a v kraji B ve 31 % případů. 
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Zasahující posádka 

 
Obr. 8 Graf posádka na místě zásahu 
 

Graf (Obr. 8) znázorňuje užití IO vstupu posádkou rychlé zdravotnické pomoci (RZP) nebo 

rychlé lékařské pomoci (RLP) a randez-vous (RV). V kraji A byl IO vstup aplikován 

posádkou RZP u 18 % pacientů v kraji A a v kraji B u 38 % pacientů.  Lékař aplikoval IO 

vstup v 82 % případů v kraji A a u 62 % případů v kraji B. Počet aplikací IO vstupu u 

posádek RZP by mohly být o něco vyšší, protože se podílely na výjezdech s dalšími typy 

lékařských posádek, což nelze z dokumentace dohledat. 
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Počet pokusů potřebných k zajištění IO vstupu 

 
Obr. 9 Graf počet pokusů aplikace 
 

V Kraji A se intraoseální vstup povedlo zavést na první pokus ve všech případech, jak je vidět 

v grafu (Obr. 9). V Kraji B bylo i několik případů selhání, kdy bylo nutné pokus opakovat. Ve 

4 případech stačili 2 pokusy, kdy druhý byl úspěšný a ve 2 případech bylo potřeba více 

pokusů, které nebyly úspěšné. 
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Použitá pomůcka 

 
Obr. 10 Graf používaná IO pomůcka 
 

Graf (Obr. 10) znázorňuje používanou pomůcku k zajištění IO vstupu. V obou krajích je 

používán EZ-IO. V kraji A bylo v dokumentaci uveden jeden případ užití BIG.  
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Lečivo aplikované přes IO vstup 

 
Obr. 11 Graf aplikované léčivo 
 

Důvod zajištění IO vstupu pro aplikaci prvotně léku, infuse či pro nutnost podání jak léku, tak 

infuze znázorňuje graf (Obr. 11). V kraji A byly aplikovány léky u 52 % pacientů, infuze u 18 

% pacientů a nutnost podat obě možnosti u 30 % pacientů. V kraji B podání pouze léků IO 

cestou bylo indikováno v 51 %, infuze ve 13 % a oboje v 36 % případů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

4.3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

Otázka 1. Jaký typ pomůcek pro intraoseální aplikaci využíváte ve výjezdových 

vozidlech? 

 
Obr. 12 Graf IO pomůcka ve vozidlech ZZS 
 

Graf (Obr. 12) znázorňuje, jaké pomůcky mají zaměstnanci k dispozici v sanitních vozidlech 

vybraných záchranných služeb. Z celkového počtu vrácených dotazníků 67 (100 %) uvedlo 

93 % respondentů pomůcku EZ-IO a 31 % respondentů BIG. Výsledky v součtu nejsou 100 

%, protože část respondentů zaškrtla více odpovědí, tedy, že ve vozech mají k dispozici více 

druhů pomůcek pro zajištění IO vstupu. 
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Otázka 2. Zajišťoval/a jste někdy intraoseální vstup v praxi?  

 
Obr. 13 Graf použití IO v praxi 
 

65 % respondentů z kraje A má zkušenosti se zajišťování intraoseálního vstupu v praxi, v 

kraji B zajišťovalo intraoseální vstup 64 % respondentů, jak je patrné z grafu (Obr. 13).  
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Podotázka: Pokud ANO, kolikrát? 

 
Obr. 14 Graf počet zajištěných IO vstupů za praxi 
 

Tento graf (Obr. 14) uvádí četnost zavedení IO vstupu u respondentů, kteří již IO vstup 

prováděli během své praxe. V kraji A zajistilo cévní přístup pomocí IO pomůcky 1x 15 % 

respondentů, 2x zajišťovalo 18 %, 3x a více 33 %. V kraji B jsou údaje podobné. 1x 

zajišťovalo IO vstup rovněž 15 % respondentů, 2x  21 % a 3 x a více 27 %. 
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Otázka 3. Vyberte indikaci k použití intraoseálního vstupu v rámci Vašich kompetencí  

 
Obr. 15 Graf kdy použít IO zajištění 
 

Podle doporučení evropské rady dle Guidelines z roku 2010 je při resuscitaci vhodné použití 

IO po neúspěšné 2. intravenózní kanylaci či nemožnosti zajištění do 1 minuty. (Nollan, 2010) 

Převážná část respondentů z kraje A (88 %) i z kraje B (91 %) uvedlo správnou odpověď. Až 

po 5 a více neúspěšných intravenosních kanylacích by se 2 (6 %) respondenti z kraje A a 3 (9 

%) respondenti v kraji B rozhodli povést intraoseální aplikaci. 
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Otázka 4.  Jaký je nástup účinku léčivé látky podané do intraoseálního vstupu? 

 
Obr. 16 Graf nástup účinku léku podaných intraoseálně 
 
 

Dle výzkumů se tekutiny a léky aplikované do nitrokostního prostoru dostávají do centrálního 

řečiště stejně rychle jako při aplikaci přes centrální katetr. Hoff ve své práci uvádí, že čas 

potřebný pro účinek léků podaných pře IO vstup je kolem 1,3 minuty. (Phillips, 2010, Von 

Hoff, 2008). Tedy správnou odpověď do 2 minut uvedlo 9 respondentů v kraji A (26 %) a 9 

respondentů (27 %) v kraji B. Většina respondentů zvolila odpověď do 30 vteřin. V kraji A 

jeden respondent (3 %) vybral odpověď do 5 minu (Obr. 16). 
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Otázka 5. K čemu slouží kontrolní proužky na intraoseální jehle (EZ-IO)? 

 
Obr. 17 Graf kontrolní proužky na jehlách 
 

21 respondentů (62 %) z kraje A a 29 (88 %) z kraje B správně uvedli, k čemu slouží 

kontrolní proužky na intraoseální jehle (EZ-IO) (Obr. 17). K čemu proužky slouží, nevědělo 

10 dotazovaných (29 %) z kraje A a 4 dotazovaní (12 %) z kraje B. 
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Otázka 6.  Jaká jsou nejvhodnější místa pro zavedení intraoseálního vstupu (EZ-IO) u 

dospělého? 

 
Obr. 18 Graf vhodného místa aplikace u dospělých 
 

Tato otázka nabízela zvolit více možností. Z grafu (Obr. 18) je patrné, že velká část pracovníků 

ZZS by si vybralo pro zavedení IO pomůcky u dospělého oblast proximální tibie – 30 (88 %) 

respondentů v kraji A a 27 (82 %) respondentů v kraji B. Proximální metafýzu humeru by 

volilo v obou krajích 22 respondentů (65 % v kraji A a 67 % v kraji B). Olecranon, který se 

nepoužívá vůbec pro IO zajištění, by zvolil v kraji B jeden respondent.   
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Otázka 7. Jaká jsou nejvhodnější místa pro zavedení intraoseálního vstupu (EZ-IO) u 

dětí? 

 
Obr. 19 Graf vhodného místa aplikace u dětí 
 

Z grafu (Obr. 19) vyplývá, že velká část pracovníků ZZS by si vybralo pro zavedení IO pomůcky 

u dětí oblast proximální tibie – 27 (79 %) respondentů v kraji A a 23 (70 %) respondentů 

v kraji B. Proximální metafýzu humeru by volilo 7 respondentů (21 %) z kraje A a 12 (36 %) 

v kraji B. Crista iliaca, která se nepoužívá u dětí vůbec pro IO zajištění, zvolil v kraji A jeden 

respondent. Tato otázka nabízela zvolit více možností. 

 

 

 



43 
 

Otázka 8. Jaká je absolutní kontraindikace intraoseální aplikace? 

 
Obr. 20 Graf kontraindikace zavedení IO aplikace 
 

Jako absolutní kontraindikaci pro zavedení IO vstupu uvedlo 34 (100 %) respondentů z kraje 

A a 31 (94 %) respondentů z kraje B správně frakturu v místě vpichu (Obr. 20). Tato otázka 

nabízela zvolit více možností. Ostatní odpovědi jsou relativními kontraindikacemi. V kraji B 

dva respondenti vybrali možnost, jiná kde uvedli tumor, náhrada kloubu, předchozí pokus na 

shodné končetině během posledních 24 hod. 
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Otázka 9. Jaké jsou možné komplikace při aplikaci intraoseálního vstupu? 

 
Obr. 21 Graf Komplikace 
 

Tato otázka zjišťovala, zda záchranáři znají možné komplikace užití IO vstupu. Kromě 

poslední odpovědi g) nesnesitelná bolest, kterou uvedlo 13 (38 %) respondentů zkraje A a 6 

(18 %) respondentů z kraje B, jež je špatnou odpovědí, mohli respondenti vybrat všechny, 

protože všechny tyto komplikace jsou možné.  
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Otázka 10. Jakou barvu jehly (EZO – IO) zvolíte pro intraoseální aplikaci u ročního 

dítěte? 

 
Obr. 22 Graf správná barva jehly u dětí 
 

Tato otázka zjišťovala, jakou barvu IO (EZ-IO) jehly by zvolili záchranáři u dětí (Obr. 22). 12 

(35 %) dotazovaných z kraje A a 22 (67 %) respondentů z kraje B by správně zvolilo růžovou 

jehlu. Modrou jehlu, jež se užívá u dospělých, vybralo 16 (47 %) záchranářů z kraje A a 8 (24 

%) záchranářů z kraje B. Žlutou jehlu, která se užívá u obézních lidí nebo při aplikaci do 

proximální metafýzy humeru u dospělých, by použilo 6 (18 %) respondentů z kraje A a 3 (9 

%) respondenti z kraje B.  

 

 

 

 



46 
 

Otázka 11. Spadá intraoseální aplikace do kompetencí zdravotnického záchranáře? 

 
Obr. 23 Graf kompetence 
 

Tato otázka zjišťovala, zda záchranáři znají své kompetence ohledně aplikace IO vstupu. Dle 

vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, může zdravotnický záchranář dle § 17 v rámci přednemocniční neodkladné péče 

bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zajišťovat intraoseální vstup. Své 

kompetence o zajištění IO vstupu zná většina dotazovaných respondentů z kraje A i z kraje B. 
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Otázka 12. Domníváte se, že jste dostatečně proškolen v manipulaci s pomůckami pro 

intraoseální aplikaci? 

 
Obr. 24 Graf proškolení 
 

Tato otázka zjišťuje, zda se záchranáři domnívají, že jsou dostatečně proškolení v manipulaci 

s pomůckami pro intraoseální aplikaci. Z grafu (Obr. 24) je patrné, že 21 (62 %) respondentů 

z kraje A a 29 (88 %) respondentů z kraje B uvedlo, že jsou dostatečně proškolení v této 

problematice. 3 (9 %) dotazovaní z kraje A a 1 (3 %) dotazovaný z kraje nepovažují své 

proškolení v dané problematice za dostatečné. 
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Otázka 13. Máte možnost průběžného nácviku intraoseální aplikace na Vašem 

pracovišti? 

 
Obr. 25 Graf další nácvik 
 

Z kraje A uvedlo 28 (82 %) respondentů, že mají možnost dalšího nácviku používání 

intraoseálního zajištění na svém pracovišti (Obr. 25). V Kraji B tuto možnost uvedlo 27 (82 

%) respondentů. Z obou krajů 6 lidí (18 a 18 %) uvedlo, že nemá možnost dalšího nácviku. 
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Otázka 14. Vyznačte na škále míru Vašich obav při aplikaci intraoseálního vstupu. (1- 

neobávám se, 5 – velmi se obávám) 

Tab. 1 Škála obav 
 

 

V otázce 14 měli respondenti na škále od 1 - 5 (1 - znamená neobávám se a 5 - velmi se 

obávám), vybrat jak moc se zajištění intraoseálního vstupu obávají. V Tab. 1 jsou data 

rozdělena podle délky praxe jak pro kraj A tak pro kraj B a v posledních řádcích pak celkové 

hodnoty pro jednotlivé skóre na škále obav. Většina 21 (62 %) respondentů z kraje A a v kraji 

B dokonce 30 (91 %) respondentů má obavy zavádět IO vstup. Podstatně větší obavy na škále 

uvedlo 7 (38 %) z kraje A a 3 (9 %) z kraje B. 

  Škála  1- neobávám se, 5- velmi se obávám

Délka praxe 1 2 3 4 5
0-5 let Kraj A 2 3 2 3 0

Kraj B 2 3 2 0 0

6-10 let Kraj A 1 4 4 0 0
Kraj B 3 1 4 0 0

11-15 let Kraj A 1 2 4 1 1
Kraj B 1 2 3 2 0

16-20 let Kraj A 2 1 0 2 0
Kraj B 4 2 1 0 1

21 a více letKraj A 1 1 0 0 0
Kraj B 0 1 1 0 0

Celkem Kraj A 6 11 10 6 1
Kraj B 10 9 11 2 1
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 Tab. 2 Četnosti správných odpovědí 

 

 

Tabulka 2 shrnuje úspěšnost odpovědí u vědomostních otázek v jednotlivých krajích. 

Nejmenší počet správných odpovědí byl u otázky číslo 4 kdy pouze 26 % respondentů z kraje 

A odpovědělo správně a v kraji B to odpovědělo správně pouze 27 %. Další otázkou která 

dělala problémy, byla otázka číslo 10. V kraji A uvedlo správnou odpověď pouze 35 %, 

zatímco v kraji B znalo správnou odpověď 67 %. Největší úspěšnost naopak byla u otázky 

číslo 8, kde v kraji A odpovědělo správně 100 % respondentů a v kraji B 94 %. Dále si velmi 

dobře vedli v obou krajích u otázek 3, 6 a 11 kde se úspěšnost správných odpovědí v obou 

krajích pohybovala přes 80 %. Celkově si o něco lépe vedli v kraji B, kdy záchranáři měli 

76% celkovou úspěšnost správných odpovědí proti 72 % v kraji A.  

Otázka č. Kraj A % Kraj B %

3 88 91

4 26 27

5 62 87

6 88 82

7 79 70

8 100 94

10 35 67

11 94 88

72 76
Celková 

úspěšnost %
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Otázka 16. Pohlaví 

 
Obr. 26 Graf pohlaví respondentů 
 
 
Dotazník vyplňovalo v kraji A 15 mužů (44 %) a 19 žen (56 %). V kraji B se zúčastnilo 17 

mužů (52 %) a 16 žen (48 %) (Obr. 26). 
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Otázka 17. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 
Obr. 27 Graf vzdělání respondentů 
 

V otázce 17. (Příloha H) jsem se ptal na nejvyšší dokončené vzdělání. V kraji A uvedlo 

nejvíce respondentů odpověď b) odborné středoškolské s maturitou + specializace (ARIP) - 

12 (35 %), v kraji B to uvedlo 13 (39 %) respondentů (Obr. 27). Další nejčastější odpovědí 

bylo d) vysokoškolské 9 (26 %) z kraje A a 10 (30 %) z kraje B. Odpověď c) Vyšší odborné 

vzdělání uvedlo v kraji A 8 (24 %) a v kraji B 5 (15 %) respondentů. Středoškolské vzdělání 

(odpověď a) bylo zastoupeno nejméně. 
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5 Diskuze 

 

1. Bude využívána intraoseální aplikace na vybraných zdravotnických záchranných 

službách více u dospělých pacientů než u dětí?  

Intraoseální vstup byl zavedený jako bezpečný a efektivní prostředek doručení tekutin a léku 

u dětské populace. V poslední době bylo použití IO vstupu zavedeno i u dospělých pro 

zajištění u obtíženého či nemožného žilního přístupu. (Ong, 2009)  

I přesto, že ve většině literatury je intraoseální aplikace stále velmi doporučována pro užití u 

dětí, a již v roce 1980 byla tato technika zařazena do Guidlins PALS, tak u dětí byl IO vstup 

použit jen ve velmi málo případech. V obou dvou krajích byl tento způsob zajištění cévního 

přístupu převážně využit u pacientů starších 20-ti let, jak je patrné z grafu (Obr. 3). V kraji A 

se jednalo o 88 % pacientů a v kraji B o 80 % pacientů 

Porovnáme-li výsledky z mého výzkumu s výsledky bakalářské práce Josefa Jelínka na téma 

„Intraoseální vstup v přednemocniční neodkladné péči“ z minulého roku, který podobný 

výzkum, tedy studium výjezdových záznamů o užití IO vstupu, prováděl v rámci jednoho 

kraje za období od 1. 4. 2011 do 31. 1. 2012, zjistíme, že výsledky jsou si velmi podobné. J. 

Jelínek si stanovil věkové kategorie rozdílně, 1. zahrnovala dětí od 0-15 let věku, druhá 

dospělé mezi 16 a 70 lety, a třetí seniory nad 71 let (Příloha I). Vyhodnotíme-li výsledky 

druhé a třetí kategorie, které přibližně odpovídají mnou stanoveným kategoriím pro dospělé, 

zjistíme, že IO vstup byl použit u starších 16 let v 82 % případů. (Jelínek, 2012). Výsledky z 

mého výzkumu (Obr. 3) ukazují, že se v současné době IO vstup více užívá u dospělých než u 

dětí v přednemocniční péči, stejně jako je to možné vidět ve výsledcích J. Jelínka. 

2. Jaká místa jsou pracovníky zdravotnické záchranné služby nejčastěji volena pro zavedení 

intraoseálního vstupu u dospělých a u dětí?  

V dřívějších zprávách je možné zjistit, že pro IO vstup bylo z počátku užíváno sternum. 

Nicméně výhodnější je proximální tibie, protože poskytuje spolehlivé a snadno palpovatelné 

místo vpichu dostatečně vzdálené od hrudníku, kde může probíhat resuscitace. Dále je 

doporučován proximální humerus, jakožto další snadno palpovatelné místo na dlouhé kosti. 

(Ong, 2009) 
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K této otázce se vztahuje studium zdravotnické dokumentace a také dotazníková otázka č. 6 a 

7. Cílem studia zdravotnické dokumentace bylo zjistit, jaké nejčastější místo pro zavedení 

intraoseálního vstupu bylo zvoleno zdravotnickým záchranářem. V mnoha případech nebylo v 

dokumentaci místo vůbec specifikováno viz Graf (Obr. 4). V daném výzkumu z uvedených 

míst vpichu bylo, jako nejčastější volené místo vpichu, označena proximální tibie a to 94 % 

respondenty z kraje A a 76 % respondenty z kraje B. Proximální humerus v kraji A neuvedl 

nikdo, v kraji B by ho zvolilo 14 % respondentů. 

Výsledky daného výzkumu jsem opět porovnával s výsledky výzkumu studenta J. Jelínka. 

Jelínek ve své práci uvádí, že místo vpichu nebylo ve zdravotnické dokumentaci uvedeno v 

64 % případech. Jako místo v pichu byl uveden nejčastěji humerus (26 %) a následně tibie (10 

%).  Zde se naše výsledky od sebe liší. V mém výzkumu byla voleným nejčastějším místem 

převážně tibie (v kraji A 94 % uvedených míst aplikace, v kraji B 76 %) zatímco, humerus jen 

v několik případech a to pouze v kraji B (14 %). 

Z dotazníkového šetření, kde v otázkách číslo 6 a 7 měli respondenti vybírat, jaká jsou 

nejvhodnější místa vpichu jak u dospělých tak u dětí, vyplývá, že nejvíce voleným místem je 

proximální tibie u obou věkových skupin (Obr. 18 a Obr. 19). U dospělých volena 85 % 

respondentů a u dětí 75 %. Proximální humerus byl druhým nejčastěji voleným místem 

vpichu a to 66 % u dospělých a 28 % respondentů u dětí.  

3. Jaké pomůcky pro intraoseální aplikaci využívají zdravotničtí pracovníci na vybraných 

zdravotnických záchranných službách? 

B.A. Leidel a kol. porovnávají ve své studii rozdíly mezi užitím B.I.G. a EZ-IO pro zajištění 

intraoseálního vstupu. B.I.G. se povedlo zajistit na první pokus v 80 % případů, zatím co EZ-

IO v 90 %. I čas potřebný k zajištění byl kratší u EZ-IO kdy bylo potřeba 1,8 minuty, zatímco 

u B.I.G. bylo potřeba 2,2 minuty. (Leidel, 2010) 

K této výzkumné otázce se vztahovalo studium dokumentace i otázka č. 1 v dotazníkovém 

šetření. Výsledek výzkumu z dokumentace je znázorněn na Obr. 10, kde je možno vidět, že v 

obou krajích se nyní výhradně používá automatická pomůcka EZ-IO. V Kraji A byla v 

dokumentaci jednou uvedena i pomůcka BIG.  

Otázka číslo 1. (Jaký typ pomůcek pro intraoseální aplikaci využíváte ve výjezdových 
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vozidlech?) v dotazníkovém šetření též zkoumá odpověď na tuto otázku. Respondenti z řad 

zdravotnických záchranářů ve vybraných krajích měli uvést, které pomůcky pro IO vstup mají 

ve svých výjezdových vozidlech k dispozici. V kraji A uvedlo 29 % záchranářů, že používají 

pomůcky BIG.  EZ-IO uvedlo 95 % záchranářů (Obr. 12). V Kraji B jsou výsledky velmi 

obdobné - 33 % uvedlo BIG, 91% EZ-IO a jeden (což odpovídá 3 procentům) dokonce uvedl 

manuální pomůcku. 

Mé výsledky se od výsledků Josefa Jelínka mírně odlišují. Mírně se snižuje počet užívání 

pomůcek B.I.G, a naopak výrazně stouplo užití automatické pomůcky EZ-IO. Jelínek ve svém 

výzkumu uvádí, že respondenti ve vozech užívají pomůcku BIG (zkoumá pomůcku BIG a 

FAST1 dohromady) v 34,5 % a EZ-IO byla uvedena u 61,5 % respondentů. 

Z obou dvou výsledků jak z průzkumu dokumentace, tak z dotazníkového šetření je vidět, že 

pomůcka EZ-IO se dostává do popředí a je v dnešní době nejpoužívanější pomůckou zajištění 

intraoseálního vstupu u nás. Stále je však možno se setkat i s jinými pomůckami a to převážně 

s pomůckou BIG. Záchranáři často uváděli, že ve vozech mají jak EZ-IO tak BIG, z toho taky 

plyne ten rozdíl mezi výsledky z výjezdových dokumentací a dotazníků. I když jsou auta 

vybavena oběma typy pomůcek tak v praxi je více užívána EZ-IO. 

4. Budou pracovníci zdravotnických záchranných služeb vybraných krajů dostatečně 

informováni v obsluze, manipulaci a aplikaci intraoseálních pomůcek?  

K této otázce se v daném dotazníkovém výzkumu vztahují otázky číslo 2 až 13. V 

dotazníkovém šetření, kde se ptám na zkušenosti s užitím IO pomůcek v praxi (otázka č. 2), 

ověřuji znalosti o IO zajištění teoretickými otázkami na tuto tématiku a v neposlední řadě 

zjišťuji, zda mají zdravotníci pocit, že jsou v tomto dostatečně proškoleni (otázka č. 12.) a zda 

mají možnosti pravidelného nácviku (otázka č. 13). 

65 % respondentů z kraje A a 64 % z kraje B uvedlo, že během své praxe použilo k zajištění 

cévního přístupu IO pomůcku (Obr. 13). Tedy více než polovina již za svou praxi IO vstup 

zajišťovala a mají tedy i praktické zkušenosti. Z kraje A se 61 % respondentů domnívá, že 

jsou dostatečně proškoleni v zajištění IO vstupu, jak je patrno z grafu (Obr. 24), který hodnotí 

otázku 12. (Příloha H). V kraji B až 88 %. Nedomnívá se 9 % a není si jisto 30 % v kraji A a 

3% v kraji B se nedomnívá, že jsou dostatečně proškolení a 9% si není jistých. To, že mají 

možnost pravidelného dalšího nácviku na svém pracovišti, uvedlo 82 % respondentů v obou 
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krajích.  

Otázky 3-11 měly za úkol zjistit teoretické znalosti pracovníku o dané problematice (Tab. 2). 

Jak je možné vidět v grafech (Obr. 15 až Obr. 23) většina záchranářů má dobrý přehled o této 

problematice a sami se domnívají, že jsou dostatečně proškoleni (Obr. 24). Ve většině otázek 

si zdravotničtí záchranáři vedli dobře a vybírali správné odpovědi.  

V otázkách 4. (Jaký je nástup účinku léčivé látky podané do intraoseálního vstupu?) a 10. 

(Jakou barvu jehly (EZO – IO) zvolíte pro intraoseální aplikaci u ročního dítěte?) si však moc 

dobře nevedli. Na otázku 4. odpovědělo správně pouze 26 a 27 % respondentů správně. U 

otázky 10. to v kraji A dopadlo hůř než v kraji B. V Kraji A odpovědělo správně pouze 35 % 

respondentů, zatímco v kraji B 67 %.   Nejlépe si v obou krajích vedli u otázky číslo 8, kde v 

kraji A odpovědělo správně 100 % respondentů a v kraji B 94 %. Dále si velmi dobře vedli v 

obou krajích u otázek 3, 6 a 11 kde se úspěšnost správných odpovědí v obou krajích 

pohybovala přes 80 %. Tedy je možno říci, že záchranáři znají místa vpichu, kontraindikce a 

komplikace, pletou si však barvy jehel a neznají dobu nástupu účinku leků aplikovaných 

pomocí IO vstupu.  Celkově si o něco lépe vedli v kraji B kdy záchranáři měli 76% celkovou 

úspěšnost správných odpovědí proti 72 % v kraji A.  

Jak již bylo řečeno, víc než 80 % respondentů odpovědělo, že mají možnost nácviku na svém 

pracovišti a tedy se v této problematice dále zlepšovat.  

5. Budou projevovat větší obavy z intraoseální aplikace zdravotničtí pracovníci s kratší 

délkou praxe než pracovníci s delší profesní praxí? 

Abych zjistil, jak moc se záchranáři bojí zajišťovat intraoseální vstup, byla v mém dotazníku 

v otázce č. 14 škála, na které měli záchranáři vybrat číslo od jedné do pěti podle míry obav. V 

poslední otázce (otázka 18.) měli respondenti vybrat, jakou mají délku praxe. V Tab. 1 jsou 

výsledky z otázek 14. a 18. setříděny, aby bylo možné zjistit, zda má délka praxe vliv na 

obavy při zajišťování IO vstupu. Jak je z tabulky patrné, tak délka praxe nemá velký vliv na 

obavy při zajišťování intravenózního vstupu. Jednotlivá skóre na škále jsou rovnoměrně 

rozdělena mezi všechna období praxe a to převážně v části pod bod 3 na škále tedy střední až 

žádné obavy.  Číslo 5 na škále uvedl jeden respondent (3 %) z kraje A s praxí mezi 11-15 lety 

a jeden respondent (3 %) z kraje B s praxí mezi 16 až 20 roky. 4 zvolilo v kraji A 3 (8 %) lidi 

s praxí 0-5 let, 1 (3 %) z praxí 11-15 let a 2 (6 %) s praxí 16- 20 let. V kraji B uvedlo 4 na 
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škále 1 (3 %) s praxí 11-15 let a 1 (3 %) s praxí 16-20 let. Z tohoto množství respondentů se 

tedy nedá jednoznačně odvodit, zda mají větší obavy zdravotníci s kratší délkou praxe než 

pracovníci s delší praxí. Z tabulky spíš vyplývá, že délka praxe na obavy nemá výrazný vliv. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit a porovnat používání, znalosti a zkušenosti zdravotnických 

záchranářů s pomůckami na zajištění intraoseálního vstupu vybraných dvou krajů. Z výzkumu 

vyplývá, že v kraji B se intraoseální zajištění přístupu do cévního řečiště používá o něco víc 

než v kraji A, což může být dáno přítomností letecké záchranné služby (LZS), která zajišťuje 

péči o vážné případy ve velké spádové oblasti. Celkově s porovnáním s výsledky z práce z 

předchozího roku je vidět stoupající tendence využití intraoseálního vstupu. 

Část pracovníků na záchranných službách v dotazníku uvádí, že stále mají k dispozici různé 

druhy pomůcek, tedy kromě EZ-IO stále i pomůcky BIG. Z dokumentace však vyplývá, že se 

skoro výhradně užívají automatické vrtačky EZ-IO.  

Z míst k aplikaci je, dle dokumentace i dotazníkového šetření, nejčastěji voleným místem v 

obou krajích proximální tibie, která je i podle literatury nejdoporučovanějším místem pro 

aplikaci intraoseální jehly. Toto místo volila většina z obou krajů jak u dospělých tak u dětí. 

Dalším voleným a používaným místem je proximální humerus. Porovnáme-li čísla jak z 

výjezdových dokumentací, tak z dotazníku, tak jsou si velmi podobná, co se týče volených 

míst vpichu. 

Porovnáme-li kolik lidí má za svou praxi zkušenosti se zajištěním v terénu, tak jsou tato čísla 

srovnatelná. Přes 60 % pracovníků v obou vybraných krajích se za svou praxi v obou krajích 

setkala a prováděla aplikaci IO jehly. Stejně tak se většina pracovníků domnívá, že jsou v této 

problematice dostatečně proškoleni a mají možnost pravidelného nácviku. V teoretických 

znalostech jsou přesto v obou krajích určité nedostatky, které však nejsou výrazné a 

domnívám se, že v praxi nemají žádný vliv na správné užití IO pomůcky.  

Celkově jsou výsledky v obou krajích velmi podobné. S porovnáním s výsledky z práce 

Josefa Jelínka, na kterou už bylo několikrát odkazováno vyplývá, že jak teoretické tak 

praktické zkušenosti se postupně zlepšují a stejně tak četnost užívání se zvyšuje.  
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Přílohy  

Příloha A Stavba kosti 

 Obr. 28 Stavba kosti (Zdroj: http://bioweb.genezis.eu/?cat=6&file=oporna ) 
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Příloha B Manuální jehla 
 

Obr. 29 Manuální IO jehla (Zdroj: http://www.arid.c z/katalog/urgentni-pece/intraosealni-infuzni-jehly/c-
din-15-5-3-0-t45-dkm-hd) 
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Příloha C FAST 1 
 

 
Obr. 30 FAST 1 (Zdroj: http://emergencycare.wordpress.com/2007/03/03/intraosseous-route-the-fast-
system/)  
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Příloha D B.I.G. 

  
Obr. 31 B.I.G. (Zdroj: http://mathewww.blog.cz/ ) 
 



69 
 

Příloha E EZ-IO 
 

 
Obr. 32 EZ-IO (Zdroj: http://patriotconed.com/classes/EZIO/training_page_1.htm )
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Příloha F Postup zavedení jehly 
 

Obr. 33 Zavedení jehly (Zdroj: http://www.vidacare.com/admin/files/T427RevC-Insert-RemPoster.pdf ) 
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Příloha G 
Kriteria k hodnocení retrospektivního průzkumu užití IO 
 

 

Věk 0-5  

6-10  

10-20  

více jak 20  

Pohlaví muž  

žena  

Místo tibie  

humerus  

kotník  

sternum  

jiné  

Indikace úrazová  
- fraktura velkých kostí 
 
- pneumotorax 
 
- polytrauma 
 
- kraniotrauma 
 
- jiné 

 

 neúrazová 
- CMP 
 
- náhlá zástava oběhu 
 
- diabetické komplikace 
 
- otrava 
 
-bezvědomí 

 

Aplikoval SZP (posádkou RZP)  
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lékař (posádkou RLP, RV)  

Pokus 1 
2 
více 

 

IO 
pomůcky 

BIG  

EZIO  

Jine  

Aplikováno infuze  

lék  
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Příloha H 
 
Dotazník 
 
 
Vážení kolegové a kolegyně, 

jmenuji se David Kolman a jsem studentem bakalářského oboru Zdravotnický záchranář na 

Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Rád bych vás poprosil o vyplnění 

následujícího dotazníku na téma „Zajištění vstupu do krevního oběhu v přednemocniční péči 

pomocí intraosealní aplikace„. Cílem tohoto výzkumu je získat a zhodnotit informace o 

znalostech a zkušenostech zdravotnických záchranářů s pomůckami k zajištění intraoseálního 

vstupu do krevního řečiště.  

Dotazník je plně anonymní a je rozdělen do dvou částí. V dotazníku jsou různé druhy otázek. 

Otázky s možnostmi zakroužkujte (v každé otázce pouze jednu správnou odpověď, pokud 

není u otázky uvedeno jinak), otázky na doplnění, prosím vyplňte. Na vyplnění dotazníku je 

vyhrazeno 20 minut. Vyplněné dotazníky odevzdávejte do určené a označené obálky. 

O výsledcích mého průzkumu Vás mohu informovat na e-mailové adrese: 

st31162@student.upce.cz 

 

Děkuji Vám za spolupráci a Vámi věnovaný čas k vyplnění.  

 

Část první 

 

1. Jaký typ pomůcek pro intraoseální aplikaci využíváte ve výjezdových vozidlech? 

  a) nastřelovací (B.I.G.) 

  b) vrtací (EZ - IO) 

  c) manuální 

  d) sternální  

e) jiný typ 

  f) žádný 

 

2. Zajišťoval/a jste někdy intraoseální vstup v praxi?  

a) ano 

b) ne 
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Pokud ANO, kolikrát?    

6. 1x  

7. 2x  

8. 3x 

9. 4x 

10. 5 a vícekrát 

 

3. Vyberte indikaci k použití intraoseálního vstupu v rámci Vašich kompetencí (možno 

více odpovědí): 

a) po neúspěšné 1. intravenosní kanylaci 

b) po neúspěšné 2. intravenózní kanylaci či nemožnosti zajištění do 1 minuty u  

resuscitace  

c) po 4 a více neúspěšných intravenosních kanylacích u spontánní srdeční aktivity 

d) po 5 a více neúspěšných intravenosních kanylacích 

 

4. Jaký je nástup účinku léčivé látky podané do intraoseálního vstupu? 

a) do 30 sekund 

b) do 2 minut 

c) do 5 minut 

d) více než 5 minut 

 

5. K čemu slouží kontrolní proužky na intraoseální jehle (EZ-IO)? 

a) informuje nás o tom, zda je možné vrtáním proniknout do kosti 

b) informuje nás o tom, zda je možné vrtáním proniknout do podkoží 

c) nevím 

 

6. Jaká jsou nejvhodnější místa pro zavedení itraoseálního vstupu (EZ-IO) u dospělého? 

(možno více odpovědí)  

a) proximální tibie 

  b) distální konec radia 

  c) olecranon 
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  d) distální tibie,  

  f) distální femur 

  g) sternum 

  h) calcaneus  

i) crista iliaca 

j) proximální metafýza humeru 

 

 

7. Jaká jsou nejvhodnější místa pro zavedení itraoseálního vstupu (EZ-IO) u dětí? 

(možno více odpovědí) 

a) proximální tibie 

  b) distální konec radia 

  c) olecranon 

d) distální tibie,  

  f) distální femur 

  g) sternum 

  h) calcaneus  

i) crista iliaca 

j) proximální metafýza humeru 

 

8. Jaká je absolutní kontraindikace itraoseální aplikace? (možno více odpovědí) 

a) prokázaná osteoporóza 

b) fraktura v místě vpichu 

c) popálenina v místě vpichu 

d) otevřená rána v místě vpichu 

e) zánětlivé ložisko v okolí místa vpichu 

f) jiné (doplňte) ………………………….. 

 

9. Jaké jsou možné komplikace při aplikaci intraoseálního vstupu? (možno více 

odpovědí) 

a) ucpání jehly 

b) osteomyelitis 
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c) zalomení jehly 

d) fraktura 

e) hematom 

f) compartment syndrom 

g) nesnesitelná bolest 

 

10. Jakou barvu jehly (EZO – IO) zvolíte pro intraoseální aplikaci u ročního dítěte? 

a) růžovou 

b) modrou 

c) žlutou 

 

11. Spadá intraoseální aplikace do kompetencí zdravotnického záchranáře? 

1. ano 

2. ne 

3. nevím 

 

12. Domníváte se, že jste dostatečně proškolen v manipulaci s pomůckami pro 

intraoseální aplikaci? 

a) ano 

b) nejsem si jistá/ý 

c) ne 

 

13. Máte možnost průběžného nácviku intraoseální aplikace na Vašem pracovišti? 

a) ano 

b) ne 

 

14. Vyznačte na škále míru Vašich obav při aplikaci intraoseálního vstupu. (1- 
neobávám se, 5 – velmi se obávám) 

1  -  2 - 3 - 4 - 5 
 

Část druhá 

 

15. Věk: …………………………. 
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16. Pohlaví:  a) muž 

       b) žena 

 

17. Dosažené ukončené vzdělání:  

a) odborné středoškolské s maturitou 

 b) odborné středoškolské s maturitou + specializace (ARIP) 

 c) vyšší odborné 

 d) vysokoškolské  

 e) jiné (doplňte) ………………… 

 

18. Délka praxe na záchranné službě:   

a) 0-5 let 

 b) 6-10 let 

 c) 11-15 let 

 d) 16-20 let 

 e) více jak 20 let 
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Příloha I Graf věkových kategorii pacientu 
 

 
Obr. 34 Graf věkových kategorii pacientu (Jelínek, 2012) 


